BETAMI Studien
1. INKLUSJONSKRITERIER:

STEMI eller NSTEMI type 1 infarkt, PCI eller trombolyse, minst 18 år

2. EKSKLUSJONSKRITERIER:

- Klinisk hjertesvikt / EF <40% / VV akinesi >2 segmenter
- Indikasjon for β-blokker (hjertesvikt, arytmi, kardiomyopati osv)
- Kontraindikasjon for β-blokker (bradykardi, alv perif karsykdom el KOLS osv)
- Terminal sykdom, kvinne i fruktbar alder, andre iflg studielege

3. STANDARDTEKST INKLUSJON I BETAMI
Vi vil gjerne tilby deg å bli med i en stor studie som undersøker hvilken effekt legemidlet betablokker har
etter et hjerteinfarkt.
Dette er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjertehendelser. Vi vet ikke om den er
like gunstig nå i forhold til for 30 år siden da den ble tatt i bruk, fordi vi nå har utblokking i akuttfasen (PCI) og
nye hjertemedisiner.
Betablokkere hadde en beskyttende effekt etter et hjerteinfarkt før disse nye behandlingsmetodene, men
om denne effekten finnes i dag er noe hjerteleger over hele verden lurer på. Det kan være at vi sitter igjen
med risiko for bivirkninger uten særlig effekt.
Blir du med, så trekkes det lodd om du skal få betablokker eller ikke. All annen behandling og oppfølging er
lik. Vi håper du vil delta i studien slik at vi i fremtiden kan gi riktig behandling til riktig pasient.
4. Gi TID TIL Å TENKE. SIGNER SAMTYKKE
Påskriv randomiseringsnummer og personalia. Kopier og gi til pasienten. Arkiver riktig sted.
5. REGISTRERE OG RANDOMISERE I VIEDOC
Viedoc finnes i menyen på betami.org, logg inn
a) Opprett ny pasient, tast inn dato for informert samtykke og pasientinfo, save changes
b) «initiate visit» i

, save changes

b) Kryss av for riktig i

, save changes

c) Randomiser i

ved knappen «Randomize» øverst til høyre i vinduet, noter dette!, close

d) Velg elektronisk løsning i

, save changes

e) Skriv ut pasientens brukernavn og pin til spørreskjema her

(øverst til høyre)

f) Legg inn epost/tlf nr., be pas fylle ut spørreskjemaet på nettbrett / telefon
g) Lukk Viedoc og legg til studiesykepleier
5. DOKUMENTER VED NYTT NOTAT I PASIENTJOURNAL
Inklusjonen dokumenteres i journalen. Standardteksten lages automatisk ved randomisering i Viedoc:
Pasienten er i dag vurdert for inklusjon i BETAMI studien. Pasienten oppfyller alle inklusjonskriterier og har
ingen eksklusjonskriterier. Pasienten har både fått muntlig og skriftlig informasjon og gitt sitt skriftlige
samtykke til deltakelse og inkluderes. Pasienten randomiseres til ____________________. Sammen med
epikrise skal det sendes et BETAMI-vedlegg.
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